
Bröllop
2021



Fira kärleken i silo 
Upperud 9:9 ger ert bröllop en industriell chic inramning, 
med närhet till vatten. Hållbar mat i säsong, vackra miljöer, 
småskalighet och omtanke beskriver upplevelsen här. 
Vi arrangerar bröllop under vår, försommar och höst. 

Vigsel
Vår stora brygga och höga utsiktstorn är fina vigselplatser. 
Så även Upperuds slussområde och Skalåsknattens höjd 
med Hesselbomska vyer, belägen längs Pilgrimsleden. 

Skålleruds rödmålade träkyrka från 1600-talet anses vara 
en av Sveriges vackraste kyrkor, knappt 4 km bort invid 
sjön Nären är den en uppskattad vigselkyrka.

Lokaler 
I festsalen under betongkonerna kan vi duka för upp till 80 
personer. Vi dekorerar med vild, naturlig flora i de välvda 
fönstren mot sjön. Borden dukas med linne, levande ljus 
och blommor i säsong. Cafédelen är en naturlig mingelyta 
och fungerar även bra som dansgolv. På morgonen 
serveras frukosten här. Bryggan är i direkt anslutning till 
huset, delvis under tak. 

Vid bröllop har vi inga andra gäster på anläggningen. 

Boende
Våra hotellrum ligger i silofacken en trappa upp. Vi har 
fem rum med vardera fyra sängar. Rummen finns väl 
beskrivna på vår hemsida. I närheten finns ytterligare 
boenden såsom Håveruds Hotell och Skålleruds Gård. 
Inom gångavstånd finns Spångens småbåtshamn med 
gästhamn och ställplats för husbilar. Det går även bra att 
lägga till med båt vid vår brygga. 

Vid bröllop bokas samtliga hotellrum på faktura. 





Måltid
Bubbel och snittar inleder måltiden i samband med an-
komst och brudskålen. Vi dukar stora fat med olika sorter 
på den långa bardisken. Till bords serveras sedan en tre-
rätters bröllopsmeny med passande drycker. All mat lagas 
från grunden av lokala råvaror i säsong och vårt vin är 
ekologiskt. Vi älskar festliga bufféer, så det är ett alternativ 
till tallriksserverad huvudrätt. Efter maten serveras kaffe 
och liten dessert varpå borden bryts och festen kan börja! 
Önskas bröllopstårta föreslår vi att den serveras något 
senare i form av en tårtbuffé.

Baren är öppen och ni bestämmer själva upplägget om det 
ska vara fri bar, begränsat sortiment, drinkbiljetter eller 
gästerna betalar själva. Vickning dukas fram vid midnatt 
och sista dansen går klockan 01. 

Priser ink moms
I vårt bröllopskuvert ingår bubbel och snittar, trerätters 
middag, vickning, dukning, blommor, lokaler, servering 
och teknikanläggning med PA, sångmikrofoner, projek-
tor och duk. Ni är välkomna på två planeringsmöten inför 
bröllopet då vi reder ut alla frågetecken. Vi komponerar ett 
menyförslag efter säsong. Dryck tillkommer. 

Bröllopskuvert: 1300kr / person

Minst antal gäster: 40
Max antal gäster: 80
Lövning av bryggan: 2500kr  
Tårta & kaffe: 100kr / person
Hotellrum: 9000kr / natt för alla 5 rum 
Frukostbuffé: 100kr / person

















Kontakt 
info@upperud.se 
0707498779

Foto
Bröllop 2019: Martin Gustavsson 2019 
Solnedgång: Sara Arnald


